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  چكيده

هاي ريزي توسعه پايدار گردشگري با تأكيد بر خانهبرنامه هدف باپژوهش حاضر 
 اباي كاربردي است. اين پژوهش، مطالعه گرفته انجاماكولوژيكي بخش هنزا 

آماري پژوهش را دو گروه گردشگران و  جامعه. استتحليلي  –ويكرد توصيفي ر
دهند. در جامعه آماري كارشناسان به دليل حجم كم كارشناسان تشكيل مي

بررسي شده است. در حالي كه جامعه آماري  جامعه، تمام جامعه آماري
با توجه به نامشخص بودن تعداد آنها و رعايت حداقل حجم نمونه در  ،گردشگران

در نظر گرفته شد. مقدار  1394نفر، از گردشگران نوروز  120تحقيقات پيمايشي، 
و براي گروه  81/0آلفاي كرونباخ براي قابليت اعتماد گروه گردشگران 

 در محيط شده  يگردآورهاي  محاسبه گرديد. داده 89/0كارشناسان 
اي، آزمون فريدمن  تك نمونه  Tبا استفاده از آزمون Excelو   Spssافزاري نرم

 Tوتحليل قرارگرفته است. نتايج آزمون  مورد تجزيه Swotو همچنين مدل 
تر از مندي گردشگران از امكانات پايينميزان رضايتكه اي نشان داد تك نمونه

ي گردشگري باالتر از حد هاو ميزان رضايتمندي از پتانسيل 55/1حد متوسط 
بندي اقامتي در بخش . نتايج آزمون فريدمن جهت اولويتاست 17/14متوسط 

ترين گزينه جهت اقامت هاي اكولوژيكي مناسبهنزا نشان داد كه خانه
نشان داد كه  Swotشوند. همچنين نتايج روش گردشگران محسوب مي

و  ها ضعف دچار ها، قوت از ريرغم برخوردابههاي اكولوژيكي ي خانهانداز راه
در رتبه  053/3ها نقاط قوت با امتياز  متعددي است. در بين استراتژي تهديدهاي

و  879/2، 013/3ها به ترتيب با امتيازهاي ها، ضعفها، تهديداول و فرصت
بهترين استراتژي متناسب با  .هاي بعد را به خود اختصاص دادند رتبه 874/2

تهاجمي با تأكيد  –اكولوژيكي بخش هنزا، راهبردهاي رقابتي هاي خانه وضعيت
  باشد.بر حفظ وضع موجود مي

اي ـههـانـايي، خـگري روستـگري، گردشـردشـگ :ديـاي كليـهواژه
  اكولوژيكي، هنزا.

 

 
Abstract 
The research has been done to plan the sustainable 
development of tourism with emphasis on ecological 
residences in Hanza region. This research is a practical 
study with a descriptive- analytic approach. The studied 
population consists of two groups of tourists and experts. 
All the population of experts has been studied due to its 
small size. While the population of tourists due to the 
uncertainty of the size and the minimum sample size for 
surveys, 120 tourists were selected from March 2015. 
Cronbach's alpha value for ensurence index were calculated 
for the tourists ٠/81 and ٠/89 for the Group of Experts. Data 
were analyzed in the softwares of SPSS and Excel with 
using one-sample T-test, Friedman test and SWOT model. 
One-sample T-test results showed that the satisfaction of 
tourists from facilities with average 1/55 and satisfaction in 
terms of the tourism potential was above average 14/17.   
Results of Friedman test that used to prioritize residences in 
Hanza region showed that the most appropriate option for 
tourists to stay are ecological residences. In addition to, the 
results of SWOT model indicated that making ecological 
destinations have various weaknesses and threats despite 
have strengths. Among the strategies, first place with a 
score of 3/053, threats, weaknesses, with scores 3/013, 
2/879 and 2/874 respectively next ranks. The best strategy 
according to the conditions of the ecological destinations in 
Hanza region is the competitive  aggressive strategies with 
an emphasis on maintaining the existing situation. 
 
Keyword: Tourism, rural tourism, ecological 
destinations, Hanza region. 
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  همقدم

 - در ساختار اجتماعي ميالدي  19و  18تحوالت قرن 
اقتصادي و صنعتي اروپا، امكان استفاده از سفرهاي تفريحي 

سان سنگ بناي  را براي همگان فراهم نمود و بدين
). گردشگري 1: 1392گردشگري گذاشته شد (حسامپور، 

يافته  جايگزين، هم در كشورهاي توسعه ةعنوان يك گزين به
كه  منظور حفظ مستمر اقتصاد روستا توسعه، به و هم درحال

شده   در نظر گرفته ،زوال هستند  به دستي رو ن صنايعدر آ
طبق  ).(Ying,T. and Zhone, Y., 2007: 96 است

لحاظ  تقسيمات سازمان جهاني جهانگردي، كشور ايران از
نظر  كشور اول جهان و از 10هاي گردشگري جزء جاذبه

نظر تنوع  و از كشور اول جهان 5تنوع گردشگري جزء 
آيد حساب مي شور اول جهان بهك 3دستي جزء  صنايع

تواند اين صنعت مي  ).36: 1390(ضرابي و همكاران، 
محصولي متكي به نفت گردد (پاپلي  جانشين اقتصاد تك

 مالحظاتي اخير ها در سال). 54: 1385يزدي و سقايي، 
ي موجب گرديد تا اكوتوريسم طيمح ستيزاكولوژيكي و 

سازگارترين نوع گردشگري بيش از ساير اشكال  عنوان به
قرار گيرد. اكوتوريست نوعي گردشگري  موردتوجه

است كه كمترين آثار مخرب را در محيط باقي  محور عتيطب
توسعه گردشگري بايد . )Goadwin, 1996( گذاردمي

گردشگري پايدار گردشگري است كه بتواند در . پايدار باشد
نظر انساني و  د ادامه يابد و ازيك محيط درزماني نامحدو

زيست صدمه نزند و تا بدان حد فعال باشد  فيزيكي به محيط
اي ها و فرايندهاي اجتماعي لطمهكه به توسعه ساير فعاليت

). رشد 94: 1390وارد نسازد (اكبرپور سراسكانرود، 
گردشگري انبوه كه باعث تخريب منابع  كنترل رقابليغ

همانند  زيانباريطبيعي، اجتماعي و فرهنگي شده و اثرات 
فروكاست ميراث و فرهنگ سنتي و محلي، از بين رفتن 
هويت محلي، افزايش ميزان جرائم، ازدياد شلوغي و ديگر 

ي را در مناطق بر جاي نهاده بود آغاز طيمح ستيزمسائل 
ي اخير ها سالدر  .(Choi, H. S., 2006: 7) شد

كاتاليزوري كارآمد براي بازسازي و  عنوان بهگردشگري 
- توسعه در نواحي روستايي در سراسر اروپا براي رفع چالش

اي يا هاي اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي حاشيه
 رو روبههاي كشاورزي سنتي روستاهايي كه با كاهش فعاليت

از اجزاي  .sharply,2002)(شده است ، محسوب هستند

اصلي مهم صنعت گردشگري، گردشگري روستايي است 
ترين اشكال گردشگري در جهان كه امروزه يكي از مردمي

- و ابزاري براي بهبود و رشد اقتصادي روستاها به شمار مي

هاي اخير ). در سال1389رود (قديري معصوم و پازكي، 
عي ترين صناييكي از مهم عنوان بهگردشگري روستايي 

با هدف  ،هاي الزم براي كمك به جوامع محليپتانسيل
است  گرفته قرار توجه موردهاي اقتصادي، توسعه فعاليت

(Mcgehe & Andereck, 2004: 136).  گردشگري
روستايي با اقامت در نواحي روستايي همراه است. اين 

ها هاي مسافرتي، خانهاقامت در چادر، واگن صورت بهحضور 
هاي ها، خانهاي، مهمانسراها، هتلشخصي كرايهو منازل 

شود (دادورخاني و هاي اكولوژيكي ديده ميدوم و خانه
هاي اكولوژيكي يكي از ). احداث خانه1389، رتيس كين

توسعه گردشگري انجام  نهيدرزمتوان ميكه اقداماتي است 
هاي بوم شود. اقامتگاهبه توسعه پايدار منجر مي تاًينهاداد كه 

هايي هستند كه در هاي اكولوژيكي، اقامتگاهگردي يا خانه
محيط طبيعي با رعايت باالترين سطح ممكن ضوابط 

ي و به شكلي سازگار با معماري بومي و سيماي طيمح ستيز
و ضمن حداكثر تعامل با جامعه  شده احداثطبيعي منطقه 

ي تيفيباكمحلي، زمينه حضور و اقامت طبيعت گردان را 
 1نند. گريت و همكارانكميفراهم  شده فيتعرو  قبول قابل

كيفيت زندگي در مناطق «عنوان  با) در پژوهشي 2010(
يان در يزندگي روستاكه ، به اين نتيجه رسيد »روستايي

 و شغلهاي شغلي، حرفه هاي اقتصادي، فرصتزمينه
اين عوامل باعث و نامناسب و درآمد در سطح پايين 

. Grgi, et al, 2010)( وستا شده استمهاجرت و ترك ر
 انداز چشمدرگيري و رقابت: «) به بررسي 2011( 2راي

در پرداخت كه  »هاي دومجمعيت روستايي در پديده خانه
گيري و شكلخصوص دري ساكنان محلي ها دگاهيدآن 

هاي دوم و آثار اجتماعي و فرهنگي اين پديده گسترش خانه
) 2011( 3ماتياس و همكاران. (Ray, 2011)بررسي شد 

تحليل تأثرات اقتصادي «عنوان  بادر مطالعه خود 
شود هرچند تصور مي كه بر اين باورند» گردشگري

تواند بستر رشد اقتصادي را فراهم آورد، اما گردشگري مي

                                                                      
1. Grgi, et al. 
2. Ray 
3. Matias, et al. 
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 ،هاي جديممكن است در راستاي توسعه پايدار، دشواري
ه داشته به همرا ،هم در سطح ملي و هم در سطح جهاني

 1ديسارت و ماركوئيلر. )Matias, et al., 2011( باشد
ها و توليدات گردشگري روستايي ) در مطالعه تجربه2012(

ريزي گردشگري، سرمايه به اين نتيجه رسيدند كه در برنامه
مدني و كاركردهاي  ةاجتماعي نوعي اشاره نامشهود به جامع

محلي در قالب  هايآن دارد كه با اقدام به پرورش مسئوليت
راهبردهاي توسعه پايين به باال از طريق تقويت اقدام جمعي 

در گيري درست هاي محلي قدرت تصميمو توانايي حكومت
گيرد مي بر عهدههاي توسعه محلي را پروژه مورد

)Dissart and Marcouiller, 2012.( پور و جمعه
- ) در پژوهش گردشگري خانه1391رضواني و همكاران (

دوم و اثرات آن بر بهبود كيفيت زندگي ساكنان  هاي
روستايي (مطالعه موردي: بخش رودبار قصران، شهرستان 
شميرانات) به اين نتيجه رسيدند كه الگوي گردشگري 

جزء در دو  موردمطالعههاي دوم در نواحي روستايي خانه
اوقات فراغت نقش و  –فرهنگ و تفريح  - قلمرو آموزش 

ي نداشته و نتوانسته بهبودي حاصل نمايد. اكبريان مؤثر
) پژوهشي با عنوان 1392ي (پور جابررونيزي و محمد 

هاي دوم در نواحي ي گردشگري خانهطيمح ستيزاثرات «
روستايي با تأكيد بر جامعه ميزبان (مطالعه موردي: 

هاي تحقيق يافته .انجام دادند »روستاهاي كوهستاني البرز)
رشد و گسترش گردشگري در اين ناحيه  كهنشان داد 

ريزي بوده و به دليل پيامدهاي خودجوش و بدون برنامه
اندازهاي نامطلوبي چون آلودگي منابع آب، تخريب چشم

تخريب و تغيير كاربري اراضي  خصوص به ،طبيعي و باغات
كشاورزي در ناحيه را به دنبال داشته است. سعيدي و 

هاي نقش خانه«با عنوان  ) پژوهشي1392سلطاني مقدس (
دوم در گردشگري و جريان سرمايه در نواحي روستايي 

 .انجام دادند »(مطالعه موردي: ناحيه بينالود خراسان رضوي)
هاي هاي دوم شهرنشينان در عرصهخانهكه نتايج نشان داد 

 - فضايي و اجتماعي  - روستايي پيامدهاي متفاوت كالبدي 
تأثيرات اقتصادي آن  ازجملهد كه اناقتصادي به همراه داشته

ي روستا و سو بههاي شهري توان از جريان سرمايهمي
  اشاره كرد.  هاي روستاييبرپايي خدمات بيشتر در محيط

                                                                      
1. Dissart and Marcouiller 

بخش هنزا به دليل استقرار در محدوده كوهستاني، آب  
، اندازهاي زيبا و دلپذير و هوايي مطبوع و مناظر و چشم

، با هاي مرتفع سرسبز و كوههوا،  و  هاي خوش آب دره
 ،حواشي رودخانه هاي رنگارنگ دردرختان بلند و گل

(طرح  كند خود جلب مي يسو گردشگران بسياري را به
 باوجودبخش هنزا  ).1394 گردشگري، مسكن و شهرسازي،

اكوتوريسم منطقه، فاقد  خصوصاًهاي گردشگري پتانسيل
هاي قامتگاها ازجملهگردشگران  ازيموردنامكانات رفاهي 

- با توجه به كاهش فعاليت ،ديگر سوياز  .باشدمناسب مي

كاهش درآمد و اشتغال،  ،جهينت در ،هاي كشاورزي منطقه و
توجه ويژه بنابراين، است.  افتهي  شيافزامهاجرت به شهرها 

كم بودن به  با توجه - دهي اقامت گردشگران براي سازمان
- اندازي خانهراه .استحائز توجه  –امكانات اقامتي منطقه 

هاي اكولوژيكي به دليل  درگير كردن جامعه با گردشگري 
تواند يكي از بهترين و ختم شدن به توسعه پايدار مي

اين جذب گردشگري محسوب شود. هدف  برايراهكارها 
ي توسعه پايدار گردشگري با تأكيد بر زير برنامهتحقيق 

  هاي اكولوژيكي است.خانه

  كارها و روش داده
بخش هنزا از توابع شهرستان رابر با مختصات جغرافيايي 

 دقيقه 18درجه و  29دقيقه طول شرقي و  11درجه و  57

استان ، در كيلومتري شرق شهر رابر 28عرض شمالي، در 
قرار گرفته است (طرح گردشگري هنزا، سازمان  كرمان

  ). 45: 1387ي و گردشگري، دست عيصناميراث فرهنگي، 

  
  نقشه موقعيت بخش هنزا در شهرستان رابر. 1شكل 
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نظر روش و  تحقيق حاضر ازنظر هدف كاربردي و از

براي  .تحليلي است –هاي توصيفي  ماهيت جزء پژوهش
هاي موردنياز، از مطالعات آوري اطالعات و داده جمع

هاي ميداني از قبيل بررسي ،همچنين ،اي وكتابخانه
 جامعه .است استفاده شدهپرسشنامه  و مشاهده، مصاحبه

آماري پژوهش را دو گروه گردشگران و كارشناسان 
تمام جامعة دهند. در جامعه آماري گردشگري تشكيل مي

آنان در نظر گرفته شد. كارشناسان به دليل حجم كم 
جامعه آماري گردشگران با توجه اينكه تعداد آنها مشخص 

قل حجم نمونه در نبود حجم نمونه با توجه رعايت حدا
 1394نفر، از گردشگران نوروز  120تحقيقات پيمايشي، 

شد. مقدار آلفاي كرونباخ براي قابليت اعتماد گروه لحاظ 
محاسبه  89/0و براي گروه كارشناسان  81/0گردشگران 

و   Spssافزاري  در محيط نرم شده يگردآورهاي  د. دادهش
Excel با استفاده از آزمونT  اي، آزمون  تك نمونه

 تحليل قرار و  مورد تجزيه Swotفريدمن و همچنين مدل 
آمده از بخش هنزا جهت  دست  گرفته است. اطالعات به

  تحليل شامل دو بخش است: و  تجزيه
تك  Tوتحليل با استفاده آزمون  بخش اول: تجزيه

و  Spssافزاري  اي و آزمون فريدمن در محيط نرمنمونه
مندي گردشگران از دو بعد امكانات موجود محاسبه رضايت

- هاي گردشگري و همچنين اولويتدر منطقه و پتانسيل

  بندي اقامتي در بخش هنزا.
منظور تعيين   به Swotبخش دوم: تحليل مدل 

  هابهترين استراتژي
تحليل عوامل داخلي و خارجي  و  گام اول: تجزيه

  مؤثر بر رشد و توسعه صنعت گردشگري
صنعت  ةهاي توسع دوين استراتژيگام دوم: ت

  گردشگري
تقوايي و (ها  تحليل استراتژي و  گام سوم: تجزيه

   ).155-173 :1391همكاران، 
  

  اطالعاتشرح و تفسير 
از ديد كارشناسان و اماكن اقامتي بندي  نتايج آماري رتبه

در بخش هنزا از طريق آزمون ناپارامتريك چند  گردشگران
دهد كه هركدام از اماكن نشان ميگروه وابسته  فريدمن 

 مورداقامتي نسبت به ديگري جهت اقامت گردشگران 

گيرد. به ترتيب عامل مكان، بيشتري قرار مي توجه
كنند. نتايج محصول، قيمت و ترفيع نقش خود را ايفا مي

شده است.  نشان داده )1(آزمون فريدمن در جدول شماره 
مقدار خطاي  كه دهمچنين نتايج آزمون فريدمن نشان دا

از  تر كوچك 000/0اين متغيرها برابر  همهبراي  (sig)آلفا 
 قبول  قابلدرصد  95/0است. پس با درصد اطمينان  05/0
  باشد.مي

  از ديد كارشناساناماكن اقامتي بندي  نتايج رتبه  .1جدول 
  

  عامل  رتبه
ميانگين 
  رتبه

سطح 
 sigمعناداري 

  000/0  40/4  هاي اكولوژيكيخانه  اول

  000/0  82/3  چادر عشايرسياه  دوم

 000/0  10/3  سوئيت آپارتمان  سوم

 000/0  88/1  مهمانسرا  چهارم

  000/0  80/1  هتل  پنجم

  
، گردشگران )2( همچنين با توجه به نتايج جدول

هاي اكولوژيكي دارند كه تمايل بيشتري به اقامت در خانه
عشاير، سوئيت  چادر اهيسهاي اكولوژيكي، به ترتيب خانه

آپارتمان، مهمانسرا و هتل در اولويت اقامت گردشگران 
  قرار دارند.

  جذابيت اماكن اقامتي از ديد گردشگران .2جدول 
  

  درصد  اقامت

  5/7  هتل

  3/8  مهمانسرا

  5/12  سوئيت آپارتمان

  8/15  چادر عشايرسياه

  3/33  هاي اكولوژيكيخانه

هاي چادر و خانهسياه
  اكولوژيكي

6/22  

  
هاي براي سنجش سطح توانمندي و محدوديت

 دو بعدگردشگري در بخش هنزا، اين شاخص از 
 هدف باها بررسي و ارزيابي شد. ها و پتانسيلمحدوديت

براي هريك از ابعاد  شده يگردآورو ارزيابي اطالعات 
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اي استفاده شد. اين تك نمونه T از آزمون  ادشدهي
تواند ميزان اختالف ميانگين اطالعات آزمون مي

از يك مقدار خاص و نيز معنادار بودن يا  شده يگردآور
را نشان دهد. در بيشتر موارد،  شده مشاهدهنبودن اختالف 

از اين آزمون براي سنجش معناداري تفاوت ميانگين 
شود. در نمونه از ميانگين و حد متوسط جامعه استفاده مي

- گويه صورت بهي مورد ارزيابي پژوهش حاضر متغيرها

- كه در آن به طيف اند شده ميتنظطيفي ليكرت  5هاي 

هاي منطقه به ترتيب ها و محدوديتهاي معرف پتانسيل
 5تا  1از سطح رضايت بسيار كم تا بسيار زياد، ارزش 

تواند حد مي 3عدد  جهينت دراست،  افتهي صيتخص
از و اگر شوندگان متوسط و ميانگين رضايتمندي پرسش

- اين مقدار كمتر باشد نشانگر نارضايتي آنها از شاخص

هاي مورد ارزيابي است و هر چه از اين ميزان بيشتر 
هاي مورد باشد، نشان رضايتمندي گردشگران از شاخص

ارزيابي دارد. در ادامه به بررسي و سنجش سطح 
رضايتمندي گردشگران از مناطق روستايي بخش هنزا 

   شود.پرداخته مي
در زمينة امكانات، با استفاده از اطالعات 

سنجه  5ارزيابي شد. اين  سنجه 5شده براي  گردآوري
اند از سنجه امكانات اقامتي، امكانات پذيرايي،  عبارت

ونقل و جاده)، راهنمايان محلي و دفتر  دسترسي (حمل
هاي مناسب (پاركينگ، اطالعات گردشگري و زيرساخت

  آشاميدني و...).سرويس بهداشتي، آب 

  شناسايي وضعيت امكانات منطقه  .3 جدول
  

  متغيرها

 3ميانگين آزمون (مبنا): 

  يانگينم
انحراف 
  معيار

ميانگين اختالف در 
اختالف   95/0سطح اطمينان 

 ميانگين
سطح معناداري   tمقدار 

sig  حد پايين  حد باال  

  000/0  -166/44  -59/1  -68/1  -50/1  51/0  41/1  امكانات اقامتي

  000/0  -166/30  -60/1  -71/1  -50/1  /.584  39/1  امكانات پذيرايي

  000/0  -983/22  -18/1  -28/1  -08/1  560/1  83/1  دسترسي

راهنما محلي و 
  اطالعات گردشگري

59/1  601/0  30/1-  52/1-  4/1-  667/25-  000/0  

  000/0  819/21  -45/1  -59/1  -33/1  732/0  54/1  ها رساختيز

  000/0  -63/49  -44/1  -50/1  -39/1  /.32  55/1  هاميانگين گويه
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شود، ميانگين مشاهده مي 3كه در جدول  طور همان

گويه معرف بعد امكانات، كمتر از  5رضايتمندي گردشگران از 
آزمون  (sig) مقدار خطاي آلفا كه ييازآنجاحد متوسط است. 

T  جهيدرنتاست،  05/0از  تر كوچكاين متغيرها  همهبراي 
ميزان رضايتمندي گردشگران از بعد كه توان استدالل كرد مي

حد متوسط است و نارضايتي امكانات بخش هنزا، كمتر از 
در  شده مشاهدهشود. تفاوت نسبي در اين خصوص مشاهده مي

 معنادار كامالًديدگاه گردشگران از حد متوسط رضايتمندي نيز 
كمبودهاي محسوس در اين زمينه است  وجوداست و نشانگر 

  طلبد.كه بهبود اين وضعيت توجه شايسته مسئوالن را مي
رضايت از برخورد  ةگوي 10 هاي منطقه شاملپتانسيل

  هوا و اقليم، صنايع و  منطقه، آب مردم محلي، امنيت در

هاي اكولوژيكي، دستي و محصوالت طبيعي منطقه، خانه
هاي مذهبي، هاي طبيعي، جاذبهرسوم مردم، جاذبه و  آداب
تاريخي و حضور عشاير در منطقه  - هاي فرهنگي جاذبه

دهد كه ده نشان ميش آوري است. تحليل اطالعات جمع
ها ميزان رضايتمندي از متغيرهاي مربوط به بعد پتانسيل

بيشتر از حد متوسط است و رضايتمندي قابل قبولي در اين 
براي  Tآزمون  (sig)زمينه وجود دارد. مقدار خطاي آلفا 

كه اين خطا كمتر از   آنجايي است. از  000/0متغيرها برابر 
نتيجه  است در 05/0كمتر از قبول يعني  ميزان خطاي قابل

شده  توان استدالل كرد تفاوت ميزان رضايت مشاهدهمي
ها با حد متوسط رضايتمندي به حدي براي اين سنجه

  معناداري است. 99/0است كه در سطح اطمينان باالي 
 

هاي منطقهشناسايي وضعيت پتانسيل  .4جدول   

 3(مبنا): ميانگين آزمون   

  ميانگين  متغيرها
انحراف 
  معيار

ميانگين اختالف در 
سطح اطمينان 

95/0  
اختالف 
 ميانگين

سطح معناداري   tمقدار 
sig  

  حد پايين  حد باال      

  000/0  96/18  20/1  07/1  33/1  693/0  20/4  برخورد مناسب مردم

  000/0  67/15  908/0  79/1  02/1  635/0  91/3  امنيت منطقه

  000/0  22/47  78/1  71/1  86/1  414/1  78/4  و اقليم وهوا آب

  000/0  10/21  10/1  1  20/1  571/0  10/4  ي و محصوالت طبيعيدست عيصنا

  000/0  25/20  31/1  18/1  44/1  708/0  31/4  هاي اكولوژيكيخانه

  000/0  97/16  983/0  87/0  10/1  635/0  98/3  مردم ورسوم آداب

  000/0  89/33  69/1  59/1  79/1  547/0  69/4  هاي طبيعيجاذبه

  000/0  62/15  833/0  73/0  94/0  585/0  83/3  هاي مذهبيجاذبه

  000/0  73/12  775/0  65/0  90/0  667/0  78/3  فرهنگي –هاي تاريخي جاذبه

  000/0  36/21  16/1  05/1  27/1  594/0  16/4  حضور عشاير در منطقه

  000/0  66/43  17/1  12/1  22/1  294/0  17/4  هاميانگين گويه
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ها و براي شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت
هاي اكولوژيكي با استفاده از مدل تهديدهاي مرتبط با خانه

 :سوات اين نتايج قابل توجه است

ها و در ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت مرحله اول:
 .هاي اكولوژيكي شناسايي شدندتهديدهاي مرتبط با خانه

با  و در اين راستا به مطالعه كامل منطقه پرداخته شد
استفاده از نظرات كارشناسان و تجربياتي كه مطالعه 

ها و منطقه به دست آمد نقاط قوت، ضعف، فرصت
بندي دسته 6و  5تهديدهاي منطقه شناسايي و در جداول 

  شدند.
  

  هاي اكولوژيكي بخش هنزااندازي خانهداخلي مؤثر بر راهماتريس بررسي عوامل . 5جدول 
  

  
  شاخص

  هاي اكولوژيكي منطقهاندازي خانهعوامل داخلي مؤثر بر راه

  )Weakness نقاط ضعف (  )Strengthنقاط قوت (

  هاي اكولوژيكيعدم وجود امكانات الزم جهت تبليغ خانه  هاي اكولوژيكيجذابيت خانه  1

  نبود امكانات اقامتي و پذيرايي مناسب  و تنوع اقليم چهارفصلي وهوا آب  2

  نبود امكانات رفاهي  مناظر طبيعي و چشم اندازهاي فراوان  3

  درماني مناسب –نبود امكانات بهداشتي   هاي تاريخي و مذهبيجاذبه  4

  سرويس بهداشتي و...) هاي كالبدي (پاركينگ،كمبود زيرساخت  تنوع گياهي (بخصوص گياهان دارويي) و جانوري  5

  (وسيله نقليه و جاده) ونقل حملمشكالت   ها با بافت سنتيتعدد خانه  6

  هاي اكولوژيكيتخريب برخي از خانه  تعامل متقابل بين گردشگران و جامعه محلي  7

  هادر رابطه با خانه دهيد آموزشعدم وجود نيروهاي متخصص و   تمايل گردشگران به فعاليت در مزارع و اراضي كشاورزي  8

  فقدان مراكز توليدي مصالح ساختماني بومي  وجود فضاهاي ويژه روستايي  9

  ها (نداشتن حياط)عدم رعايت حريم خصوصي برخي خانه  اگروتوريسم  10

  ايجاد دوگانگي ساختي در بافت سنتي  هااستفاده از مصالح بومي جهت ساخت خانه  11

12  
هاي اكولوژيكي جهت اندازي خانهتمايل جامعه محلي به راه

  اجاره
  تمايل جوانان جهت مهاجرت به شهرها

  هاروستاييان جهت ساخت خانه آموزشعدم   هاي عشايريجامعه عشايري به ايجاد كمپ چادر اهيسوجود   13

  هانبود مديريت صحيح جهت اداره خانه  عشاير در منطقه چادر اهيسوجود   14

  بارندگي شديد و احتمال وقوع سيل  (قالي، گليم، جاجيم و...)ي دست عيصناوجود   15

  هاسازي جامعه محلي جهت حفاظت از خانهعدم فرهنگ  محصوالت طبيعي (دامي، كشاورزي و باغي)  16

  ها خارج از حيطه مديريتاجاره غيرمجاز خانه  امنيت باالي منطقه  17

  ها در مقابل مخاطرات طبيعياز خانهمقاوم نبودن برخي   برگزاري جشنواره گردو و برف  18

  هاي اكولوژيكيعدم آشنايي مردم محلي با منافع خانه  هاي محصوالت طبيعيها و فروشگاهايجاد نمايشگاه  19

    جامعه محلي ورسوم آداب  20

  تجهيزات ازلحاظبهبود كيفيت واحدهاي مسكوني   21

  اينترنت و ...)بهبود امكانات و تسهيالت (آب، برق، تلفن،   22
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  هاي اكولوژيكي بخش هنزااندازي خانهماتريس بررسي عوامل خارجي مؤثر بر راه. 6جدول 

  
  شاخص

  هاي اكولوژيكي منطقهاندازي خانهعوامل خارجي مؤثر بر راه

 (Threates)تهديدها  (Opportunitys)ها فرصت

  ساخت هتل در شهرستان رابر و بخش هنزابرنامه   ي بخش خصوصي جهت توسعه گردشگريگذار هيسرما  1

  گذاريبازدهي سرمايه هر نوعجايگاه مناسب منطقه جهت   2
(نزديك  خطرسازدر مناطق  وساز ساختعدم توجه مسئولين به 

  كوه)

3  
ي گرم (جيرفت، وهوا آبنزديكي منطقه به مناطق با 

  كهنوج)
هاي اكولوژيكي براي پايين بودن تبليغات جهت معرفي خانه

  اقامت

  هانبود برنامه صحيح در جهت اداره خانه  افزايش طول مدت اقامت  4

  هاي مناسبعدم وجود افراد خبره جهت ساخت خانه  جذب گردشگر در فصل سرد سال  5

  هاايجاد اشتغال در بخش خدماتي مربوط به خانه  6
هاي نبود استانداردهاي معين ساخت خانه توسط سازمان

  مربوطه

  افزايش قيمت مصالح ساختماني بومي  كوهنوردي در منطقهتوسعه   7

  شناخته بودن محصوالت طبيعي منطقه در سراسر استان  8
اندازي ي دولتي جهت راهگذار هيسرماريزي و فقدان برنامه

  هاخانه

  ها با ورود گردشگران (كاهش امنيت)ازدياد ناهنجاري  زادگاه چند تن از مشاهير  9

  هاي مدرنها جهت ساخت خانهتمايل مردم و سازمان  جهت زندگي در روستا (تعطيالت) تمايل مردم شهر  10

  افزايش درگيري بين گردشگران و مردم روستاها  از هنزا تا تخت سرطشتك نيكاب تلهبرنامه احداث   11

  رمجازيغي وسازها ساختافزايش   پيست اسكي خاورميانه نيتر بزرگبرنامه احداث   12

13  
  

  اندازهاي روستا با استفاده از مصالح غيربوميتغيير چشم

  هااندازي خانهگذاري بخش خصوصي جهت راهفقدان سرمايه  14

  هاعدم توجه مسئولين به اهميت و ساخت خانه  15

 
در اين مرحله بايد وزن، رتبه و در آخر  مرحله دوم:

وزن نهايي هريك از عوامل تعيين شود تا بتوان ميزان 
اثرگذاري هريك از عوامل را مشخص كرد. براي محاسبه 

از  شده دادهوزن هر يك از عوامل، در ابتدا مجموع نمرات 
هاي نقاط قوت، ضعف، طرف كارشناس به هريك از گويه

مشخص  تك تكجداگانه و  صورت بهها و تهديدها فرصت
  هاي موجود محاسبه شد.ضريب اوليه تمامي گويه

پس از محاسبه ضريب اوليه براي  مرحله سوم:
 وها محاسبه گويه تك تكها، ضريب ثانويه هريك از گويه

 بر  ميتقسبراي محاسبه ضريب ثانويه، ضريب اوليه 
ويه) ها شد. مجموع ميانگين وزني (ضريب ثانمجموع گويه

  ها يك است. براي هريك از بخش شده محاسبه

پس از محاسبه ميانگين وزني (ضريب  مرحله چهارم:
هر ها در هريك از گويه ةثانويه) براي هر بخش بايد رتب

د. تعيين رتبه براي هر بخش ميزان ومشخص ش بخش
ي راهبردهاي كنوني در نشان دادن واكنش نسبت اثربخش

باشد. ميها در آن بخش رتبه گويهيا به عبارتي به عوامل 
نشان از  4باشند. رتبه  4تا  1بايد از  مورداستفادههاي رتبه

از شدت  1واكنش خيلي سريع داشته و به سمت عدد 
شود. براي تعيين رتبه، الزامي ي كاسته مياثربخشو  واكنش

نظرخواهي از  ؛ هرچندبه پر كردن پرسشنامه نيست
مثمر ثمر  قطعاًتر بهتر و مطمئنگيري جهينت دركارشناسان 

ها با خواهد بود. در اين پژوهش رتبه هر يك از گويه
 10و  9، 8، 7 همكاري كارشناسان تعيين شد و در جداول
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  آورده شد.
بعد از محاسبه رتبه براي هريك از  مرحله پنجم:

ي، در اين مرحله وزن نهايي (ضريب موردبررسهاي گويه
ي محاسبه موردبررسهاي گويهنهايي) براي هريك از 

گرديد. براي محاسبه وزن نهايي، ميانگين وزني (ضريب 
ثانويه) هر گويه را در رتبه همان گويه ضرب شد. نتايج در 

  آورده شد. 12و  11، 10، 9 جداول
  

  
هاي اكولوژيكي بخش هنزانقاط قوت مؤثر بر خانه  .7جدول  

  
  

  ضريب اوليه  نقاط قوت
ميانگين وزني 
  (ضريب ثانويه)

  رتبه
وزن 
  نهايي

=S1132/0  3  044/0  124  هاي اكولوژيكيجذابيت خانه  

=S2219/0  3  073/0  206  و تنوع اقليم چهارفصلي وهوا آب  

=S3176/0  4  044/0  124  مناظر طبيعي و چشم اندازهاي فراوان  

=S4138/0  3  046/0  113  هاي تاريخي و مذهبيجاذبه  

=S5123/0  3  041/0  116  تنوع گياهي (بخصوص گياهان دارويي) و جانوري  

=S6184/0  4  046/0  122  ها با بافت سنتيتعدد خانه  

= S7135/0  3  045/0  133  تعامل متقابل بين گردشگران و جامعه محلي  

=S8138/0  3  046/0  130  تمايل گردشگران به فعاليت در مزارع و اراضي كشاورزي  

=S9088/0  2  044/0  125  وجود فضاهاي ويژه روستايي  

=S10126/0  3  042/0  119  اگروتوريسم  

=S11192/0  4  048/0  135  هااستفاده از مصالح بومي جهت ساخت خانه  

=S12129/0  3  043/0  121  هاي اكولوژيكي جهت اجارهاندازي خانهتمايل جامعه محلي به راه  

=S13 132/0  3  044/0  126  هاي عشايريجامعه عشايري به ايجاد كمپ چادر اهيسوجود  

=S14 138/0  3  046/0  132  عشاير در منطقه چادر اهيسوجود  

=S15 111/0  3  037/0  106  ي (قالي، گليم، جاجيم و...)دست عيصناوجود  

=S16(دامي، كشاورزي و باغي) 132/0  3  044/0  124  محصوالت طبيعي  

=S17132/0  3  044/0  125  امنيت باالي منطقه  

=S18141/0  3  047/0  125  برگزاري جشنواره گردو و برف  

=S19082/0  2  041/0  117  هاي محصوالت طبيعيها و فروشگاهايجاد نمايشگاه  

=S20 138/0  3  046/0  129  جامعه محلي ورسوم آداب  

=S21 129/0  3  043/0  123  تجهيزات ازلحاظبهبود كيفيت واحدهاي مسكوني  

=S22138/0  3  046/0  129  )بهبود امكانات و تسهيالت (آب، برق، تلفن، اينترنت  

  053/3    1  2804 جمع



 1396، تابستان 6(سري جديد)، پياپي  2ريزي توسعه كالبدي، سال دوم، شماره پژوهشي برنامه –نشريه علمي            102

                                     
  هاي اكولوژيكي بخش هنزانقاط ضعف مؤثر بر خانه. 8جدول 

  

  نقاط ضعف
ضريب 
  اوليه

ميانگين وزني 
(ضريب 
  ثانويه)

  رتبه
وزن 
  نهايي

=W1 156/0  3  052/0  125  هاجهت تبليغ خانهعدم وجود امكانات الزم  

=W2102/0  2  051/0  122  نبود امكانات اقامتي و پذيرايي مناسب  

=W3098/0  2  049/0  116  نبود امكانات رفاهي  

=W4 1/0  2  050/0  120  درماني مناسب –نبود امكانات بهداشتي  

=W5106/0  2  053/0  126  هاي كالبدي (پاركينگ، سرويس بهداشتي)كمبود زيرساخت  

=W6 165/0  3  055/0  133  (وسيله نقليه و جاده) ونقل حملمشكالت  

=W7168/0  3  056/0  123  هاي اكولوژيكيتخريب برخي از خانه  

=W8 1/0  2  050/0  118  هادر رابطه با خانه دهيد آموزشعدم وجود نيروهاي متخصص و  

=W9147/0  3  049/0  117  فقدان مراكز توليدي مصالح ساختماني بومي  

=W10224/0  4  056/0  127  ها (نداشتن حياط)عدم رعايت حريم خصوصي برخي خانه  

=W11162/0  3  054/0  129  ايجاد دوگانگي ساختي در بافت سنتي  

=W12156/0  3  052/0  125  تمايل جوانان جهت مهاجرت به شهرها  

=W13 162/0  3  054/0  131  هاروستاييان جهت ساخت خانه آموزشعدم  

=W14096/0  2  048/0  114  هانبود مديريت صحيح جهت اداره خانه  

=W151/0  2  050/0  120  بارندگي شديد و احتمال وقوع سيل  

= W16156/0  3  052/0  124  هاسازي جامعه محلي جهت حفاظت از خانهعدم فرهنگ  

=W17224/0  4  056/0  126  ها خارج از حيطه مديريتاجاره غيرمجاز خانه  

=W18 228/0  4  057/0  134  ها در مقابل مخاطرات طبيعينبودن برخي از خانهمقاوم  

=W19224/0  4  056/0  133  هاي اكولوژيكيعدم آشنايي مردم محلي با منافع خانه  

  874/2    1  2363  جمع

  
  هاي اكولوژيكي بخش هنزاهاي مؤثر بر خانهفرصت .9جدول 

  

  هافرصت
ضريب 

  اوليه

ميانگين وزني 

  (ضريب ثانويه)
  رتبه

وزن 

  نهايي

=O1258/0  3  086/0  130  ي بخش خصوصي جهت توسعه گردشگريگذار هيسرما  

=O2 158/0  2  079/0  123  گذاريبازدهي سرمايه هر نوعجايگاه مناسب منطقه جهت  

=O3 328/0  4  082/0  129  ي گرم (جيرفت، كهنوج و ...)وهوا آبنزديكي منطقه به مناطق با  

=O4276/0  3  092/0  146  افزايش طول مدت اقامت  

=O5249/0  3  083/0  131  جذب گردشگر در فصل سرد سال  
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=O624/0  3  080/0  127  هاايجاد اشتغال در بخش خدماتي مربوط به خانه  

=O7156/0  2  078/0  124  توسعه كوهنوردي در منطقه  

=O8328/0  4  082/0  130  شناخته بودن محصوالت طبيعي منطقه در سراسر استان  

=O9166/0  2  083/0  132  چند تن از مشاهير زادگاه  

=O10(تعطيالت) 289/0  3  085/0  134  تمايل مردم شهر جهت زندگي در روستا  

=O11225/0  3  085/0  134  كابين از هنزا تا تخت سرطشتكبرنامه احداث تله  

=O12 34/0  4  085/0  134  پيست اسكي خاورميانه نيتر بزرگبرنامه احداث  

  013/3    1  1573  جمع

  
  هاي اكولوژيكي بخش هنزاتهديدهاي مؤثر بر خانه .10جدول 

  

  تهديدها
ضريب 

  اوليه

ميانگين وزني 

  (ضريب ثانويه)
  رتبه

وزن 

  نهايي

 =T1216/0  3  072/0  135  برنامه ساخت هتل در شهرستان رابر و بخش هنزا  

=T2 نزديك  خطرسازدر مناطق  وساز ساختعدم توجه مسئولين به)

  كوه)
124  064/0  2  128/0  

=T312/0  2  060/0  116  هاي اكولوژيكي براي اقامتپايين بودن تبليغات جهت معرفي خانه  

=T4201/0  3  067/0  129  هانبود برنامه صحيح در جهت اداره خانه  

=T521/0  3  070/0  134  هاي مناسبعدم وجود افراد خبره جهت ساخت خانه  

=T6 198/0  3  066/0  127  هاي مربوطهسازماننبود استانداردهاي معين ساخت خانه توسط  

=T7213/0  3  071/0  133  افزايش قيمت مصالح ساختماني بومي  

=T826/0  4  065/0  124  هااندازي خانهي دولتي جهت راهگذار هيسرماريزي و فقدان برنامه  

=T9198/0  3  066/0  127  ها با ورود گردشگران (كاهش امنيت)ازدياد ناهنجاري  

=T10 211/0  3  070/0  133  هاي مدرنها جهت ساخت خانهمردم و سازمانتمايل  

=T11186/0  3  062/0  119  افزايش درگيري بين گردشگران و مردم روستاها  

=T12 198/0  3  066/0  127  رمجازيغي وسازها ساختافزايش  

=T1313/0  2  065/0  125  اندازهاي روستا با استفاده از مصالح غيربوميتغيير چشم  

=T14134/0  2  067/0  128  هااندازي خانهگذاري بخش خصوصي جهت راهفقدان سرمايه  

=T15276/0  4  069/0  131  هاعدم توجه مسئولين به اهميت و ساخت خانه  

  879/2    1  1912 جمع
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مرحله ششم: در مرحله ششم، ضرايب نهايي هر 

هاي ضريب نهايي هريك از بخش وجمع  باهمبخش 
دها) ـها و تهديتـف، فرصـوت و ضعـاط قـچهارگانه (نق

اي ـهموع وزنـه مجـد. پس از محاسبشـاسبه ـمح
بررسي  منظور هـبانه ـل چهارگـك از عوامـر يـي هـنهاي
اط قوت و ـوجود (نقـع مـاز وض SWOTقي ـتطبي
مناسب  ز استراتژيـدها) و نيـها و تهديتـرصـف، فـضع

د. نتيجه نهايي شها نيز امتياز نهايي هريك از بخش
هاي نهايي عوامل چهارگانه در محاسبه مجموع وزن

است. براي تحليل بهتر مجموع  شده دادهنشان  11 جدول
(نقاط قوت و ضعف،  چهارگانههاي نهايي عوامل وزن

  ها و تهديدها) از نمودار عنكبوتي نيز استفاده شد.فرصت
  

  هاامتياز نهايي شاخص .11جدول 
  

  امتياز نهايي  شاخص

  053/3  هاقوت

  874/2  هاضعف

  013/3  هافرصت

  879/2  تهديدها

  
تا  1با توجه به اينكه امتياز نهايي عددي است بين 

، ميانگين شده انجام، لذا در بسياري از منابع و مطالعات 4
دانند. همچنين هرقدر عدد مربوط مي 5/2نمره نهايي را 

باشد بدين معني است كه  تر كينزد 4به امتياز نهايي به 
. آن عامل در منطقه بسيار عالي يا بسيار قوي بوده است

تر باشد به معني ضعيف بودن آن عامل نزديك 1به اگر 
در بخش هنزا داراي نقاط قوت و كه نتايج نشان داد است. 

  فرصت بسيار شديدي است.

   
از نقاط قوت،  SWOTبررسي تطبيقي . 2شكل 

  ها و تهديدهاضعف، فرصت
  

دهد كه كشيدگي نمودار با نشان مي )2(شكل 
به ترتيب به سمت  013/3و  053/3مجموع امتياز وزني 
آن است دهندة نشانو  كندها ميل مينقاط قوت و فرصت

هاي اكولوژيكي بخش هنزا در وضعيت اندازي خانهكه راه
ريزي جامعه و خوبي قرار دارد.  لزوم توجه اساسي و برنامه

ها به نقاط قوت و از ها و فرصتمناسب جهت تبديل ضعف
طرف ديگر كاهش تهديدات و مقابله با آن بسيار ضروري 

  است.
مرحله هفتم: پس از مشخص شدن وضعيت كلي 

ي بايد به بررسي و تحليل عوامل موردبررسهاي متغير
پرداخته شود. در بخش مربوط به  (SFAS) استراتژيك

بررسي تحليل عوامل استراتژيك بايد به عواملي پرداخت 
هاي اند. بر اساس نتايج بخشكه داراي باالترين وزن بوده

در  (SFAS) عوامل استراتژيك ليوتحل هيتجزقبلي نتايج 
  است. شده  دادهنشان  12جدول 
  

 (SFAS)عوامل استراتژيك  ليوتحل هيتجزنتايج   .12جدول 

  وزن نهايي  رتبه  وزن  عوامل استراتژيك

=S2219/0  3  073/0  و تنوع اقليم چهارفصلي وهوا آب  

=S3176/0  4  044/0  مناظر طبيعي و چشم اندازهاي فراوان  

=S6184/0  4  046/0  ها با بافت سنتيتعدد خانه  

=S11 192/0  4  048/0  هاساخت خانهاستفاده از مصالح بومي جهت  

=S18141/0  3  047/0  برگزاري جشنواره گردو و برف  

0

1

2

3

4

قوت ها

ضعف ها

فرصت ها

تهديدها
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=W7168/0  3  056/0  هاي اكولوژيكيتخريب برخي از خانه  

=W10224/0  4  056/0  ها (نداشتن حياط)عدم رعايت حريم خصوصي برخي خانه  

=W17224/0  4  056/0  ها خارج از حيطه مديريتاجاره غيرمجاز خانه  

=W18228/0  4  057/0  ها در مقابل مخاطرات طبيعيمقاوم نبودن برخي از خانه  

=W19224/0  4  056/0  هاي اكولوژيكيعدم آشنايي مردم محلي با منافع خانه  

=O3 بندرعباسي گرم (جيرفت، كهنوج، وهوا آبنزديكي منطقه به مناطق با 
  و ...)

082/0  4  328/0  

=O4276/0  3  092/0  افزايش طول مدت اقامت  

=O8328/0  4  082/0  شناخته بودن محصوالت طبيعي منطقه در سراسر استان  

=O10(تعطيالت) 289/0  3  085/0  تمايل مردم شهر جهت زندگي در روستا  

=O12 34/0  4  085/0  پيست اسكي خاورميانه نيتر بزرگبرنامه احداث  

=T1216/0  3  072/0  برنامه ساخت هتل در شهرستان رابر و بخش هنزا  

=T7213/0  3  071/0  افزايش قيمت مصالح ساختماني بومي  

=T8260/0  4  065/0  هااندازي خانهي دولتي جهت راهگذار هيسرماريزي و فقدان برنامه  

=T10211/0  3  070/0  هاي مدرنها جهت ساخت خانهتمايل مردم و سازمان  

=T15276/0  4  069/0  هاعدم توجه مسئولين به اهميت و ساخت خانه  

  
پس از مشخص كردن عوامل  مرحله هشتم:

، موردنظرهاي اكولوژيكي منطقه استراتژيك توسعه خانه
هاي ها و اولويتدر اين مرحله بايد ماتريس استراتژي

انتخاب گردد.  IEAبا استفاده از روش  SWOTاجرايي 
داخلي و  بدين منظور ابتدا بايد مجموع وزن نهايي عوامل

مشخص شود.  موردنظري بر روي شكل موردبررسخارجي 
با مشخص شدن تقاطع مجموع وزن نهايي  ،واقع در

د كه چه كرتوان عنوان عوامل داخلي و خارجي مي
هاي اكولوژيكي در اندازي خانهراهبردي براي توسعه و راه

. پس از بررسي راهبردهاي استتر بخش هنزا مناسب
توان ماتريس ، مينظر موردموجود براي سيستم 

بر ) را IEAهاي اجرايي (روش ها و اولويتاستراتژي
هاي قبلي ترسيم در بخش آمده دست بههاي داده اساس

  د.كر
هاي ها و اولويتماتريس استراتژي )3(در شكل 

است. اين ماتريس بر  شده  دادهنشان  SWOTاجرايي 
) Y) و محور عمودي (محور Xروي محور افقي (محور 

 9است. اين  شده  ميتقسبخش جداگانه  9و به  شده ميترس
ي بررس موردسه وضعيت براي سيستم  دهنده نشانبخش 
مجموع وزن  تقاطعدهد كه نشان مي )3( . شكلاست

اين  و گرفته قرار 5عوامل داخلي و خارجي در قسمت 
بايد وضع موجود را در بخش  كه استموضوع نشانگر اين 

  هنزا حفظ كرد.
 

  
هاي اجرايي ها و اولويتماتريس استراتژي. 3شكل 

SWOT با استفاده از روش IEA 
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روش  بر اساسنمودار تعيين اولويت استراتژي . 4شكل 

IEA    
توان عنوان كرد مي )4(و  )3(به نتايج شكل  با توجه

 موردمنطقه وضعيت كه بهترين استراتژي متناسب با 
. اين راهبرد با استتهاجمي  -راهبرد رقابتي  مطالعه

حداكثر يا بر نقاط قوت دروني يا  - تمركز بر حداكثر 
 براساسها استراتژي اينفرصت بيروني استوار است. 

گيري تواند براي بهرههايي كه يك مجموعه ميبررسي راه
ها سود بردن از فرصت منظور بهاز نقاط قوت خود و 

شوند. اين راهبرد برخالف راهبرد پيمايد طراحي ميب
، راهبرد است) العمل عكسحل واكنشي (دفاعي كه يك راه

  (عمل) است.  حل كنشگريك راه واقع درتهاجمي بوده و 
  

  (SO)  تهاجمي هاي استراتژي
  راهبردهاي اصليالف) 

بيروني  هاي فرصت و دروني قوت نقاط بر تمركز كه در آن
  .است استوار

 اشكال از يكي عنوان به طبيعي گردشگري توسعه -
  .گردشگري مهم

 آگاه افزايش و ها طرح ريزي برنامه در مردم مشاركت -
 .هااندازي خانهراه زمينة در

  .هاي اكولوژيكياندازي خانهتشويق مردم جهت راه -

هاي اكولوژيكي و آموزش ساخت صحيح خانه -
 .استفاده از مصالح بومي

 .ها در مناطق خطرسازخانه جلوگيري از ساخت -

 .هاي اكولوژيكي به گردشگرانتبليغ اقامت در خانه -

 و فرهنگ وجود دليل به هاي اكولوژيكيخانه توسعه -
 .سنتي رسوم و  آداب

منظور درگير كردن  هاي اكولوژيكي بهتوسعه خانه -
 .هاي كشاورزيگردشگران در فعاليت

محصوالت  و دستي  صنايع هاياحداث نمايشگاه -
 .طبيعي توسط عشاير و مردم روستا

اقامت براي هاي عشايري در منطقه احداث كمپ -
 .گردشگران در فصل تابستان

برداري زمينة بهره در متخصص كار نيروي آموزش  -
 .هاي اكولوژيكياز خانه

 .هاي اكولوژيكي در روستاهاي مستعدتوسعه خانه -

افزايش طول مدت اقامت گردشگران از طريق  -
هاي خصوص خانه امكانات اقامتي به فراهم كردن

 .اكولوژيكي

منظور كمك به  هاي اكولوژيكي بهاستفاده از خانه -
 .گردشگري پايدار

 هاي اكولوژيكيجلوگيري از اجاره غيرمجاز خانه -
 .(افزايش مسائل امنيتي گردشگران)

  .هاي ساالنه گردو و برفبرگزاري جشنواره -

ي اكولوژيكي هاتشويق مردم روستاها به ساخت خانه -
 .هاي مدرن)(نه خانه

 
  )WO(راهبردهاي بازنگري ب) 

در راهبردهاي بازنگري يا راهبردهاي حداقل ـ حداكثر، 
گيري از ضمن تأكيد بر نقاط ضعف دروني، بر بهره

هاي بيروني در جهت رفع نقاط ضعف مجموعه فرصت
   :دوشتأكيد مي

به منظور  بومي مردم و كارشناسان از استفاده -
 .هاي اكولوژيكياندازي خانهراه براي ريزي برنامه

 بخش سوي از گذاري سرمايه براي بسترسازي  -
  .هاي اكولوژيكياندازي خانهتوسعه و راه درزمينة خصوصي

 احداث و اقامتي ارتباطي، رفاهي، هاي زيرساخت ايجاد  -
  .ورزشي و تفريحي امكانات

 دولتي و خصوصي هاي گذاري سرمايه ذبـج  - 
رفاهي، بهداشتي  اقامتي، هاي زيرساخت تقويت منظور به

  .درماني
 افزايش و تفريحي و فرهنگي تسهيالت ايجاد  - 

هاي خانه به نزديك خصوص به عمومي، هاي مكان
  .اكولوژيكي
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به حداقل رساندن اثرات ناشي از تعارض فرهنگ بين  -
 .هاي آموزشي مردم و گردشگران با استفاده از دوره

هاي مردم جهت بازسازي و مرمت خانه اعطاي وام به -
 .اكولوژيكي

هاي اكولوژيكي جهت توسعه احداث مزرعه -
 .اگروتوريسم

  
  (ST)تنوع  راهبردهاي ج)
 در راهبردها مبتني بر حداكثر ـ حداقل بوده و اين
 بيروني تهديدهاي و دروني قوت نقاط بر بخشي تنوع

 روشي عنوان به را قوت نقاطدر اين راهبرد  است. متمركز
  .دهندمي قرار موردتوجه تهديدها از پرهيز براي

 جهت خصوصي بخش به تسهيالت ارائه -
 .هاي اكولوژيكيزمينة خانه در گذاري رمايهس
ها به لحاظ امكانات رفاهي (سرويس مجهز كردن خانه -

 .بهداشتي، آب، برق، گاز، لوازم آشپزخانه و...)
-دازي خانهاناشتغال براي جوانان از طريق راه افزايش -

  .هاي اكولوژيكي
هاي تبليغاتي جهت معرفي  بخشي و توسعه برنامه تنوع -

 .هاي اكولوژيكيخانه
هاي اندازي خانهتغيير برنامه ساخت هتل در جهت راه -

 .اكولوژيكي

 .وسازهاي غيرمجاز جلوگيري از ساخت -

 .هااحداث ديوار و حريم براي خانه -

 
  (WT)راهبردهاي تدافعي د) 

(حداقل ـ حداقل) بر نقاط ضعف دروني و راهبرد 
است و اساساً ماهيتي تدافعي  تهديدهاي بيروني استوار

  د.دار
خصوص  هاي اكولوژيكي بهخانه مرمت و حفاظت -

  .هاي قديميخانه
هاي خانه تبليغ گردشگري و  جهت بودجه  اختصاص -

 .كشور و استان در منطقه، ترتيب اكولوژيكي به
 امنيت ايجاد براي يبوم مردم دادن مشاركت -

 بروز از جلوگيري جهت در امنيت افزايش و گردشگران
  .تخلفات

  .براي هر خانه پاركينگ مجزا تأمين -

 اختصاص و گردشگري به نمسئوال نگاه تغيير -
گردشگري  هاي ضعف و تهديدها رفع براي كافي اعتبارات
  .منطقه

 و ارتباطي خدماتي، مالي، بهداشتي، امكانات ايجاد  -
  .گردشگران جذب به منظور اقامتي

خصوص  هجلوگيري از تعارض بين گردشگران (ب -
 گردشگراني كه در منطقه اقامت دارند) و مردم.

  
  ي ريگ جهينت بحث و

حل كلي براي همه دردها و  گردشگري روستايي راه
هايي مشكالت نواحي روستايي نيست اما يكي از شيوه

 به داشته باشد واست كه ممكن است آثار اقتصادي مهمي 
ها و كاهش مهاجرت كند شدن روند تخليه سكونتگاه

عنوان راهبردي  روستايي كمك كند. رشد گردشگري به
تواند است كه مي يبراي توسعه روستايي تفكر نسبتاً جديد

مد رآهاي مكمل كشاورزي زمينه افزايش دفعاليت با ايجاد
 ةنيزم در خانوارهاي روستايي و اشتغال را فراهم كند.

بايد موانع و مشكالت را شناسايي كرد و گردشگري توسعه 
آنها را از بين برد و عوامل جذب گردشگر را شناسايي و 

هاي اكولوژيكي يكي از توسعه خانه بهبود بخشيد.
 موردتواند جهت جذب گردشگر راهكارهايي است كه مي

تواند نياز هاي اكولوژيكي ميخانه. قرار گيرد توجه
گردشگران را رفع كند و منافعي را براي جامعه ميزبان 

با پتانسيل باالي در استان كرمان  بخش هنزا. داشته باشد
هاي گردشگري و طبيعت بكر، داراي روستاهايي با خانه

توانند جهت اقامت اكولوژيكي بسيار است كه مي
ي كه بافت ا گونه بهقرار گيرند،  استفاده موردگردشگران 

كنند. در اين پژوهش ي روستا را هم حفظ مياكولوژيك
ي بررس موردها و امكانات گردشگري بخش هنزا پتانسيل

بخش هنزا داراي پتانسيل  كه نتايج نشان داد و قرار گرفت
باالي گردشگري است اما متأسفانه به لحاظ امكانات 

اين منطقه فاقد امكانات  .رفاهي وضعيت مناسبي ندارد
بهترين مكان  و ردشگران استاقامتي جهت اقامت گ

اقامتي براي اقامت گردشگران از ديد كارشناسان و 
به بررسي  بنابراين،هاي اكولوژيكي بودند. گردشگران خانه

ها و تهديدهايي كه در ارتباط نقاط قوت و ضعف، فرصت
داشت پرداخته شد و نتايج  وجودهاي اكولوژيكي با خانه
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هاي اكولوژيكي با توسعه خانه كه نشان دادSWOT  مدل

 نقاط بر تمركز، (SO) تهاجمي هاي استراتژياستفاده از 
كه بايد از  است بيروني استوار هاي فرصت و دروني قوت

ها استفاده كرد و ها در جهت قوتها و ضعففرصت
تقويت  به منظوربنابراين  تهديدها را به حداقل رساند.

هاي اقامت گردشگران در خانه برايامكانات اقامتي 
هاي اندازي خانهراهي همچون ياكولوژيكي پيشنهادها

اقامت در فصول براي هاي عشايري اكولوژيكي و كمپ
ها، ريزي و مديريت صحيح جهت اداره خانهبرنامهمختلف، 

هاي اكولوژيكي، تشويق مرمت و جلوگيري از تخريب خانه
اقامت براي هاي اكولوژيكي اندازي خانهجامعه محلي به راه

گردشگران و ارائه استانداردهاي مشخص توسط سازمان 
هاي اكولوژيكي قابل توجه گردشگري در رابطه با خانه

  است.
 

  منابع
سنجش تأثيرات « .)1390اكبرپور سراسكانرود، محمد (

گسترش گردشگري بر ابعاد توسعه پايدار (مطالعه موردي: 
سال  .ايريزي منطقهبرنامه فصلنامه ».شهرستان هشترود)

 .93-104صص  .شماره سوم .اول

محمد پورچابري، مرتضي  ؛اكبريان رونيزي، سعيدرضا
هاي محيطي گردشگري خانه پروژه اثرات زيست .)1392(

دوم با تأكيد بر جامعه ميزبان (مطالعه موردي: روستاهاي 
ريزي و مديريت دومين كنفرانس برنامه .استان البرز)

 دانشگاه تهران. زيست.  دانشكده محيط محيطي. زيست

 ).1385؛ سقايي، مهدي (پاپلي يزدي، محمدحسين
انتشارات وزارت تهران:  .گردشگري (ماهيت و مفاهيم)

 فرهنگ و ارشاد اسالمي.

كاربرد  ).1391كيومرثي، حسين ( ؛تقوايي، مسعود
 .ريزي و مديريت توريسمها در برنامهها و مدلتكنيك

 .اصفهان: شاخص پژوه

تأثير « ).1390؛ احمدي، شكوفه (پور، محمودجمعه
گردشگري بر معيشت پايدار روستايي (مطالعه موردي: 

هاي پژوهش ».روستاي برغان، شهرستان ساوجبالغ)
 .33-63صص  .2. سال دوم. شماره روستايي

ريزي توسعه  برنامه ).1392پور، محمد دهقان (حسام
ستايي با تأكيد بر روستاهاي داراي پايدار گردشگري رو

نامه پايان .امامزاده (مطالعه موردي: شهرستان بوانات)
دانشكده علوم جغرافيا و  .دانشگاه اصفهان .كارشناسي ارشد

 ريزي. برنامه

 ).1389( نيك سيرت، مسعود ؛دادورخاني، فضيله
ي در روستاهاي نواحي گرد عتيطبريزي راهبردي برنامه«

(مطالعه موردي: روستاي خرانق، شهرستان اردكان، بياباني 
 .4. شماره هاي روستاييفصلنامه پژوهش ».استان يزد)

 .43 ص

 ؛سپهوند، فرخنده ؛بدري، سيدعلي رضواني، محمدرضا؛
هاي  گردشگري خانه« .)1391( رضا ، سعيداكبريان ونيزي

دوم و اثرات آن بر بهبود كيفيت زندگي ساكنان روستايي 
موردي: بخش رودبار قصران، شهرستان (مطالعه 
 .ايهاي شهري و منطقهمطالعه و پژوهش » )شميرانات

 .23-40صص . 13شماره  .سال چهارم
 .)1392سلطان مقدس، ريحانه ( ؛سعيدي، عباس

هاي دوم در گردشگري و جريان سرمايه نقش خانه«
فصلنامه  ».بينالود خراسان رضوي -نواحي روستايي

. سال يازدهم .انجمن جغرافياي ايرانپژوهشي  -علمي
 .34-53صص  .36شماره 

دفتر آمار و  .)1392سالنامه آماري استان كرمان (
 .)Gis( اطالعات و سيستم اطالعاتي جغرافيايي

؛ يعل ديمجفيروزي،  ؛ محمدي، جمال؛ضرابي، اصغر
ريزي و توسعه گردشگري برنامه« ).1390( مجيدگودرزي، 

)، (مطالعه موردي: SWOT( اتبا استفاده از مدل سو
. ريزي فضاييمجله برنامه ».شهرستان نورآباد ممسني)

 .1-24صص  سال اول. شماره دوم.

سازمان ميراث  .)1387طرح گردشگري بندر هنزا (
 ي و گردشگري استان كرمان.دست عيصنا. فرهنگي

اداره   .)1394طرح جامع گردشگري شهر هنزا (
 مسكن و شهرسازي كرمان.

پازكي،  ؛استعالجي، عليرضا ؛قديري معصوم، مجتبي
 .گردشگري پايدار (روستايي و عشايري) ).1389( معصومه
 انتشارات دانشگاه تهران.تهران: 

سنايي،  ؛قديري معصوم، مجتبي ؛مهدوي، مسعود
هاي دوم بر ساختار نقش و تأثير خانه« ).1387( مهدي

هاي ژوهشپ ».كالردشت تهران هيناحاقتصادي، اجتماعي 
 .19-31 . صص65شماره  .جغرافياي انساني
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